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 Meditatie 

 

 

‘Grijp moed…’ 

Zacharia 8 vers 9 

 

Geloven in God, het gehoorzamen van de Heere volhouden, valt lang niet  

altijd mee. De weg is lang en er zijn veel dingen die ontmoedigend werken. 

Het is lang niet altijd zichtbaar dat de HEERE met je is. De goede dingen die 

Hij aan ons geeft, groeien vaak langzaam. Bovendien voelt ‘goed’ als gewoon. 

We zien daarin niet zo makkelijk de hand van God. 

 

Het volk in Jeruzalem had daar last van. Ze hadden het fundament van het huis 

van de HEERE gelegd en waren bezig met de herbouw. Er gebeurden geen 

spectaculaire dingen. Alleen de economie trok iets aan sinds de bouw aan de 

tempel. Bij monde van de profeet laat God de situatie duiden. Het is niet een 

toevallig aantrekken van de economie, maar de hand van God.  

 

Je mag het duiden als een teken dat God met je is. Blijf daarom trouw aan de 

HEERE en zoek naar gerechtigheid en vrede. Houd vol! In Christus heeft God 

ons alles gegeven wat nodig is. In Hem is Hij met ons. Dat blijkt soms in kleine 

dingen. Grijp moed, houd vol en doe het goede in Zijn voetspoor.  

 

 

ds. J.A. van den Berg  

  



                                   Column       

door Henk Oskam 

Enthousiasme 
 

Het hoeft ons niet te verbazen dat door corona ons enthousiasme voor veel 

dingen zijn bekoeld, dus ook bij kerk en geloof. Het uithoudingsvermogen is bij 

veel mensen danig op de proef gesteld. ‘Ik heb het er helemaal mee gehad’ en: 

‘De rek is eruit’, kon je zelfs horen. Is ons geloof door deze beproeving gegroeid 

of heeft het schade geleden? De tijd zal het leren, maar we kunnen het maar  

beter niet rustig afwachten. Daarom heeft de HGJB gekozen voor: 

‘Enthousiasme gezocht!’ Uitgangspunt daarbij is Romeinen 12:9-20, met als 

kerntekst vers 11: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. 

Dien de Heere.’  
 

In dit gedeelte komen we verschillende kernwoorden tegen die juist nú actueel 

zijn: éénsgezindheid, volharding, hoop en liefde. Als we daarbij werkelijk ‘in God’ 

blijven of komen, mogen we daarop Zijn zegen verwachten. Gaat dat lukken? 

Waar word je enthousiast van? Hopelijk toch wel ergens van, anders is het  

leven maar saai. Op meerdere fronten van het leven moeten we er tegenaan. 

De hoge inflatie van dit moment zet velen op scherp. Denk je het goed onder 

controle te hebben, wordt alles 10 tot 15% duurder. Je wordt er niet vrolijk van 

als je aan het einde van de maand telkens je saldo moet checken om te weten 

of je wel eten kunt kopen. Er zijn er vast onder ons die dat ook doen omdat ze 

teveel geld op hun spaarrekening hebben gezet. Een wereld van verschil, maar 

niet zomaar zichtbaar. Wie wil zomaar toegeven dat je de maand eigenlijk niet 

op een normale manier kan rondkomen.  

 

En als het wel bekend is wat zouden we dan voor elkaar kunnen betekenen?! 

Op bijstandsniveau zijn er diverse toeslagen. Met het noemen daarvan gaan je 

nekharen al overeind staan. Toeslagen zijn verdacht, maar zijn vaak wel de  

redding voor een aantal mensen. Maar heb je het net iets beter, dan zijn er  

helemaal geen toeslagen en zal je het ermee moeten doen. Beste  

gemeenteleden, deel het met iemand als je vastloopt, hoe moeilijk het misschien 

ook is. We hebben niet voor niets een diaconie. Vaak steunen we voor doelen 

wat verder weg, maar het is ook voor dichtbij. Pulse, SchuldHulpMaatje en  

Voedselbank kunnen u ook verder helpen bij de wirwar van mogelijkheden die 

in Nederland bestaan. Zij hebben enthousiaste mensen die je willen helpen.  
 

Maar bij alles, ik herhaal het slot van de column van Rhodé: ‘Wees in geen ding 

bezorgd, maar laat uw verlangens is alles, door bidden en smeken, met  

dankzegging bekend worden bij God.’ 



Voor de kinderen 



Voor elkaar vakantiewerken| Marijke Schouten vertelt 
 

Eind september ben ik als vrijwilliger in de zorg mee geweest met een vakantie voor mensen met 

dementie en hun mantelzorger. Deze week werd georganiseerd door ‘Voor Elkaar Vakantieweken’, 

voorheen was dit de Hervormde Vrouwenbond. Ik heb het als een bijzonder fijne week ervaren.  

Ik wil hier graag iets over vertellen want misschien is het iets voor u/jou om eens mee te gaan als 

gast of als vrijwilliger.  

 

‘Voor Elkaar Vakantieweken’ organiseert vakanties voor diverse doelgroepen. Zo zijn er weken voor 

mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, voor mensen met dementie en hun  

mantelzorger, voor weduwen, weduwnaars en alleengaanden, vrouwen die door een scheiding alleen 

staan en voor kinderen/jongeren met een stoornis in het autisme spectrum.  

  

We verbleven in groepshotel Dennenheul in Ermelo, een prachtig hotel in het bos, grenzend aan 

landgoed ‘Oud Groevenbeek’.  In het hotel is alles aanwezig wat nodig kan zijn voor de zorg.  

De leiding van de vakantie was in handen van een kernteam, bestaande uit een algemeen leider, een 

gastvrouw, een geestelijk verzorger, een hoofd verpleegkundige zorg en een arts. Daarnaast waren 

er verpleegkundigen en verzorgenden. Iedere gast werd gekoppeld aan één verpleegkundige of  

verzorgende.  Daardoor bouw je snel een onderlinge band op. Dagelijks ging de Bijbel open aan de 

hand van het thema: Leven op de belofte.  In tijden van ziekte kan het moeilijk zijn om te  

vertrouwen op de belofte die God aan ons heeft gegeven. Maar leven op de belofte is leven in het 

uitzien naar een nieuwe toekomst. Een toekomst zonder ziekte, zonder rouw, klacht of moeite, een 

toekomst vol van hoop. Wat een verwachting en wat een heerlijke belofte. 

  

Er waren ook ontspannende activiteiten: Een quiz, ochtendgymnastiek en spelletjes doen.   

We hebben de schaapskooi in Ermelo bezocht, we zijn met een pendeltreintje over het landgoed 

‘Oud Groevenbeek’ gereden, we hebben gewinkeld en hebben een museum bezocht. Aan het einde 

van de week was er een dag uit speciaal voor de mantelzorgers. De verpleegkundigen en  

verzorgenden bleven bij de mensen met dementie. Voor hen werd een beauty middag  

georganiseerd, er werd gewandeld met de rolstoel of gefietst op de duofietsen. 

  

Heel bijzonder om te zien hoe de gasten deze vakantieweek beleefden. Doordat mensen in  

dezelfde situatie zitten, begrijpen zij elkaar. Dat geeft een band. Ook was het fijn voor de  

mantelzorgers om even niet te hoeven zorgen. Eén van hen noemde de vakantieweek een oase.  

En het was ook gewoon heel erg gezellig. 

  

Mocht u of jij interesse hebben om mee te gaan met een vakantieweek kijk dan op de website:  

voorelkaarvakantieweken.nl  

En natuurlijk wil ik u of jou ook meer vertellen. Mochten er financiële obstakels zijn om deel te  

nemen aan een vakantieweek, dan wil de diaconie hierin ondersteuning bieden. 

  

Vriendelijke groeten van Marijke Schouten  

0182-309334 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Anderen kunnen het Evangelie beter verkondigen dan ik,  

maar niemand kan een beter Evangelie verkondigen. 

 

George Whitefield 

http://voorelkaarvakantieweken.nl/


Dank– en bidpunten 

Wij willen danken voor: 

- Voor al het vrijwilligerswerk wat er in de gemeente wordt gedaan 

- De wereld die in 'brand' staat, Here wees ons genadig. 

- De ontmoetingen in de gemeente die verbindend mogen zijn 

- Ondanks al het geklaag, we heel rijk zijn! 

  

Wij willen bidden voor: 

- Dat oorlogen stoppen  

- Dat corona beheersbaar blijft 

- Zegen voor de Goede Doelenmarkt 

……………………………………………………………………………….…………… 

Open Doors | Gebed gevraagd! 

  

Denk aan de gevangen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden  

alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. 

Hebreeën 13, vers 3 

  

De bijbel roept ons op voor gevangen christenen te bidden. Ons gebed geeft hen troost, moed en 

kracht. Om specifiek te kunnen bidden heeft Open Doors een lijst gepubliceerd met namen van  

gevangen christenen. 

 

U vindt hun namen hieronder. Het is een al oudere lijst. We weten niet of christenen inmiddels vrij 

zijn. Maar dat maakt niet uit. U kunt bidden voor herstel en kracht, voor het opnieuw oppakken van 

hun leven. Dat is zwaar na een periode van gevangenschap. Niet alleen voor hen, maar ook voor de 

mensen die ze achterlieten. 

Hartelijk dank voor uw gebed! 

 

Alimjan Yimiti 

Gong Shengliang 

Hu Ying 

Hu Yong 

Huo Junlong Paul 

John Sanquiang Cao 

Zhang Zhagogi 

Naseem Abdel-Malak 

Nadia Mohamed Ali 

Futsum Gebrenegus 

Haile Naigzhi 

Meron Gebreselasie 

Durjo Sunamajhi 

Farzad Behzadi 

Shekar 

Ali en Zahra 



 

BOUW een brug 
  

Mocht u willen weten wat de hel is, dan kan de theoloog Karl Barth u helpen. Ooit hoorde hij in 

een droom een stem: 'Karl, wil jij de hel eens zien?' Karl Barth was als theoloog, maar ook gewoon 

als mens, zeer benieuwd, en zei: 'Graag, dat heeft me altijd al geïnteresseerd!' Er ging een venster 

open. Dat venster bood uitzicht op een wildernis. In die wildernis: één dood eenzaam mens. Toen 

werd het venster gesloten. 

  

Eenzaamheid: een hel. Er zijn er die geloven dat God ook door een hel gaat. Gerard Reve vermoed-

de dat, soms. Ooit schreef hij eigenlijk niets te geloven en aan alles te twijfelen, maar wel te ver-

moeden dat, mocht God toch bestaan, Hij eenzaam zou zijn en hem in dezelfde wanhoop zou zoe-

ken als Gerard Reve God zocht. 

  

Nu geloof ik wel dat God zich af en toe eenzaam zal voelen. Wat laten wij Hem menigmaal ver-

schrikkelijk in de steek! Intussen is eenzaamheid wel - zo zei iemand eens - 'het eerste waarvan 

God zag dat het niet goed was'. Als God ergens niets van weten wil, dan is het wel van eenzaamheid. 

Niet voor niets schiep Hij mensen en dieren samen. 

  

Hoe je die eenzaamheid, in zijn Naam, oplost? Ik sprak eens met een directeur van een psychia-

trisch ziekenhuis. Hij was op reis geweest en had ergens in een hotelkamer een Gideonbijbel inge-

zien. Voor in die bijbel stond: 'Lees bij eenzaamheid Psalm 23.' En daar, bij die psalm over God, de 

goede Herder, stond in de kantlijn gekrabbeld: Áls u zich na lezing van deze psalm toch nog wanho-

pig, verdrietig of eenzaam voelt, bel dan telefoonnummer 06 enzovoorts en vraag naar Alice.' Hij en 

ik waren het er echter over eens: geen enkel 06-nummer kan eenzaamheid oplossen. Misschien kun 

je tijdelijk geholpen zijn met een luisterend oor, een goed gesprek. Mooi dat daar ook 06-nummers 

voor zijn. Maar als het erop aankomt, zul je het toch zelf moeten doen. 

  

En wat zul je dan zelf moeten doen? Iemand zei eens: 'Het is geen eenzaamheid als er niemand bij u 

langskomt. Eenzaam ben je als je niemand hebt om bij langs te gáán.' 

Dat lijkt me de spijker op de kop. Veel mensen zijn eenzaam omdat ze muren bouwen in plaats van 

bruggen. 

  

Muren bouwen is niet zo moeilijk. Je metselt gewoon een flinke hoeveelheid stenen boven op elkaar. 

Je zegt honderd keer 'nee' als mensen je vragen om ergens aan mee te doen, om eens te komen, 

om eens te helpen, om eens geholpen te worden. Nee. Nee. Nee. Binnen de kortste keren heb je 

een geweldig hoge muur om jezelf heen gebouwd en zit je in je eigen mini-hel. 

  

Bruggen bouwen is moeilijker, veel lastiger dan zomaar rechttoe rechtaan een muurtje te bouwen. 

Maar het verschil is opmerkelijk. Met een brug bouw je geen hel, maar een kleine hemel. Met een 

brug gaat er een wereld voor je open. 

  

Wist u dat het Latijnse woord voor 'priester' pontifex is? En dat ook Jezus zo wordt genoemd? En dat 

pontifex letterlijk 'bruggenbouwer' betekent? 

  

Breek eens een muur af. 

Bouw een brug! 

 

André F. Troost 

 



Volleybaltoernooi 
  

Datum:  Zaterdag 19 november 

Tijd:   19.00 uur is de zaal open, 19.30 uur starten de wedstrijden  

Waar:  Sporthal de Bosrand in Benschop  

Kosten:  5 euro per persoon.  

  

Afgelopen zomer heeft het toernooi 127 euro opgebracht voor het goede doel. 

Aanmelden kan tot vrijdag 11 november door te mailen naar lindabuitelaar@hotmail.com  

of stuur een berichtje via WhatsApp. Doe je niet mee? Kom dan gezellig een kijkje nemen!  

  

Groetjes, 

Berthilde & Linda 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Levenspad 
  

Op het levenspad, 

zag ik ze lopen. 

Het waren Oude mens, 

en Nieuw leven. 

  

Oude mens was niet bezorgd, 

en stond steeds stil, 

bij wereldse zaken, 

en eigen wil. 

  

Nieuw leven ging van huis, 

gebukt onder een kruis. 

Zijn blik was gericht, 

op de hemel, ver in zicht. 

  

Aan het einde van de weg, 

stonden ze daar samen, 

aan de oevers van de Jordaan. 

  

Nieuw leven legde, 

Zijn kruis op het water, 

en dreef zo naar de overkant. 

Eeuwig leven tegemoet. 

Oude mens achterlatend, 

want die had niets, 

om over te gaan. 

  

Leo Heuvelman 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Als u zich aan Christus voeten neerlegt, zal Hij u in Zijn armen nemen. 

William Bridge 



Interview met | De klokkenluider van Benschop 
 

Als inwoner van Benschop zijn ze eigenlijk niet te missen: de kerkklokken. Het luiden van de  

kerkklokken zijn een belangrijk onderdeel voor het dorpse karakter van Benschop. Echter luiden 

deze niet zomaar vanzelf en komt daar van alles bij kijken. 

 

Een gemeentelid vroeg zich af hoe het werkt met de kerkklokken en het mooie geluid ervan, en  

benaderde de redactie van de Sonar om deze reden. Gea Verweij is verantwoordelijk voor het  

luiden van de klokken en daarnaast is ze de begraafplaatsbeheerder. Om meer te weten te komen 

over het luiden van de klokken zijn Hilbert en Clazien koffie gaan drinken met Gea. 

 

Hoe gaat het klokkenluiden in z’n werk? 

“Een begrafenisondernemer of een uitvaartleider belt mij met de vraag of er iemand begraven kan 

worden. Vervolgens kijk ik op mijn lijstje, waar op staat of de overledene ook overluid wil worden. 

Dit betekent dat ik op dezelfde dag of de volgende dag, iets na 12.00 uur wanneer de klok al 12  

slagen heeft gegeven, de klok ga luiden. Hierdoor weet het dorp dat er iemand is overleden.  

Op zondag wordt de klok overigens niet geluid.“ 

 

Wordt het luiden van de klokken altijd op dezelfde manier gedaan? 

“We hebben 2 klokken, een grote en een kleine. Wanneer het gaat om een mannelijk persoon 

wordt allereerst 5 minuten de grote klok geluid. Vervolgens komt daar de kleine klok bij en worden 

beiden 10 minuten geluid. Tot slot luid de grote klok nog 5 minuten, wat betekent dat de kleine klok 

wordt uitgeschakeld. Hierdoor weet het dorp dat er een mannelijk persoon is overleden.” 

 

En hoe worden de klokken geluid als er een vrouwelijk persoon is overleden? 

“Dan beginnen we 5 minuten met de kleine klok. Vervolgens worden 10 minuten lang beide klokken 

geluid en er wordt afgesloten met 5 minuten de kleine klok. Bij de begrafenis wordt deze  

methodiek ook aangehouden. Er wordt gestart met de grote klok als er een man is overleden en als 

er een vrouw is overleden wordt begonnen met de kleine klok. Als er een kind tot en met 12 jaar is 

overleden wordt 20 minuten lang de kleine klok geluid. Vaak vragen mensen wie er is overleden, 

maar ik noem geen namen totdat de kerkklok geluid heeft. Na het luiden van de klokken maak ik 

pas bekend wie er overleden is.” 

 

Wordt deze methodiek overal gehanteerd? En hoe is dit ontstaan? 

“Dit wordt niet bij alle kerken zo gedaan, maar bij heel veel wel. Bij veel kerken is het luiden van de 

klokken ook afgeschaft, want er moet wel iemand zijn die er tijd voor vrij kan maken. Deze  

methodiek komt al in hele oude boeken voor, dus het is iets van honderden jaren geleden.” 

 

Zijn er ook andere bijzondere situaties waarbij de klokken worden geluid? 

“Jazeker, bij de vliegtuigramp van MH17 hebben we bijvoorbeeld de klokken geluid. Daarnaast  

hebben we dit een aantal keren gedaan in de coronatijd. Hierbij kwam het verzoek vanuit de ge-

meente, omdat de toren niet van de kerk is, maar van de gemeente.” 

 

Sinds wanneer bent u verantwoordelijk voor het luiden van de klokken? 

“Vanaf 2006. De eerste keer was toen mijn vader is overleden. Ik heb het geleerd van Kees Otten, 

de voormalige begraafplaatsbeheerder. Ik zei dat ik graag mijn vader wilde overluiden. Toen gaf hij 

mij de sleutel en mocht ik de kerkklokken luiden als Kees het zelf niet kon doen.” 

 

 



 
 

Hou oud zijn de huidige klokken? 

“De Duitsers hebben de oude klokken in 1943 meegenomen. De Duitsers waren destijds aan de 

verliezende hand, dus hebben ze van alles meegenomen. De fietsen moesten ingeleverd worden en 

de kerkklokken zijn dus ook meegenomen. Na de oorlog heeft de gemeente Benschop nieuwe 

klokken geregeld, die er nu nog steeds hangen. Voor de oorlog waren het 3 klokken; een grote, een 

middelgrote en een kleine klok. En nu zijn het er 2; een grote en een kleine klok. De grote is wat 

zwaarder van geluid dan de kleinere klok.” 

 

Hoe worden de klokken aangedreven? 

“Tegenwoordig gaat dit elektrisch. Ik geef een draai aan de knop en dan gaat het allemaal  

automatisch. Vroeger werden de klokken handmatig geluid met touwen. Maar ik weet niet precies 

tot wanneer dit op deze manier is gedaan en wanneer het elektrisch is geworden. Sinds ik het doe, 

vanaf 2006, is het al wel elektrisch. Mijn oom Adriaan Verbree was klokkenluider in de jaren 70,  

en hij deed het nog handmatig met touwen. Dus ik denk dat het ergens in de jaren 80 is veranderd 

naar elektrisch.” 

 

Het klokkenluiden is een respectvol gebeuren. Het is als een roep over de gemeente dat er iemand 

is overleden en er dus verdriet is. Gea, bedankt voor het interessante interview. Volgende maand zal 

het gaan over de werkzaamheden die zij en haar man Aart doen als begraafplaatsbeheerder en  

grafdelver. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Goede doelenmarkt | 2 november 
 

Dit jaar organiseren we op DV woensdag 2 november weer de Goede Doelenmarkt. 

Van 10.30-12.00u en van 21.00-22.00u is weer de verkoping in Maranatha. We hopen u allen te  

ontmoeten bij de goede doelen én met koffie en cake!  

 

De goede doelen die dit jaar present zijn: Boekentafel in actie voor bijbels voor migratie kinderen in 

Nederland, een project van het NBG. De NPV, Israëlproducten, Stichting ROKI,  

Stichting Ontmoeting en Woord & Daad. Ook zal Zonnestaalkaarten in actie voor de  

schoenendoosactie van Gain er zijn.  

 

Dit jaar zamelen we producten in die we leveren aan de voedselbank. Super actueel en wat komt 

het in deze tijd dicht bij onze eigen voordeur. Er is een collectebus voor de voedselbank, maar we 

vragen vooral producten om in te leveren die u zelf niet gebruikt óf die u wilt geven aan een ander. 

Alles wat in de supermarkt te koop is én wat dicht is, kan worden ingezameld! - doe mee!  

We hopen veel spullen te kunnen schenken! 

 

Zendingscommissie | Maria van Vliet 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Het geloof brengt gebed voort, en op zijn beurt maakt het gebed ons geloof sterker. 

 

Augustinus 



 Open kaart | In gesprek met elkaar 
 

 

Ik, Sterre van Beusekom, ga dit keer in gesprek met Dylanah Lekkerkerker. Zij is 15 jaar 

en zit in het 4 de jaar van VWO op het Driestar College in Gouda. 

 

Vraag 1: Wat is je favoriete feestdag van het jaar? 

Kerst, omdat we dan terugdenken aan de tijd dat Jezus is geboren en op de wereld 

kwam om ons te redden van de zonden. Ook vind ik het heel gezellig om de  

kerstdagen door te brengen met familie en vrienden en is de sfeer rond kerst altijd 

heel gezellig! 

 

Vraag 2: Wat betekent het geloof voor jou? 

Het geloof betekent voor mij, dat ik mijzelf overgeef aan God en volledig op Hem mag 

vertrouwen in alles wat ik doe. Hij helpt mij ten allen tijde en is altijd bij mij. 

 

Vraag 3: Een doel waar ik voor ga is… 

Een leven met God. Dit is iets wat ik het allerliefst zou willen, mijn leven op Hem  

bouwen en Hem vertrouwen en alles aan Hem overlaten. Dat kan soms lastig zijn, maar 

ik weet dat ik dat het allerliefste wil. Dus ik ga ervoor, want ik wil alles aan God geven. 

 

Dankjewel Dylanah! 

……………………………………………………………………………………………. 

Levenstijd 

 

Dat U de aarde aandacht schenkt, 

  

wanneer de lente vrolijk wenkt, 

de zomerzon net niet verzengt, 

de natte herfst het land doordrenkt, 

winter een witte wereld brengt, 

  

dat U mijn levenstijd verlengt, 

in elk seizoen weer aan mij denkt, 

  

God, ik dank U wel! 

  

André F. Troost 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Waar God als God wordt erkend,  

daar wil Hij allereerst de dank van Zijn schepselen. 
 

Dietrich Bonhoeffer 



 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 
Week 44 

Woensdag 02-11; Dankdag 

09:30 Bijeenkomst scholen 

10:30 Goede doelenmarkt 

19:30 Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee 

 

Week 45 

Zondag 06-11 

9:30   Ds. M. Klaassen uit Barneveld;  

   voorbereiding Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. C. Bos uit Benschop 

Donderdag 10-11 

19:15 Censura Morem 

19:30 Consistorievergadering 

20:00 Avondsmaalskring 

 

Week 46 

Zondag 13-11 

9:30   Ds. H. Markus uit Leerdam,  

   viering Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. R.R. Eisinga uit Gorinchem,  

   dankzegging Heilig Avondmaal 

Dinsdag 15-11 

14:30 Ouderenmiddag 

Zaterdag 19-11 

07:00 Gebedskring 

20:00 Volleybaltoernooi 

 

Week 47 

Zondag 20-11 

9:30   Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal 

18:30 Ds. A.J. Kunz uit Katwijk aan Zee;   

   zingen na de dienst 

De volgende Sonar verschijnt op:  27 november ‘22  

Inleverdatum:  10 november ‘22  

Redactie: Henk Oskam,  Hilbert Oskam,  Clazien Schep,   

              Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Maandag 21-11 

20:15 Bijbelstudiegroep ‘Geloven en Doen’ 

Dinsdag 22-11 

20:00 Moderamen 

Vrijdag 25-11 

19:30 Muntverkoop 

Zaterdag 26-11 

09:30 Rommelschuur 

 

Week 48 

Zondag 27-11 

9:30   Ds. D. van de Streek uit Voorthuizen 

18:30 Ds. H.J.T. Lubbers uit Woudenberg; 

   preekbespreking 

 

Terugkerende activiteiten 

Zondagsschool: 

09:30 Groep 1 

11:15 Groep 2 

Catechisatie: 

12-15 jaar wekelijks maandag   19:00 

16-17 jaar wekelijks dinsdag   19:00 

18+   wekelijks woensdag  20:00 

Koren: 

Kinderkoor wekelijks dinsdag   15:00 

Zanglust  wekelijks woensdag  19:30 

Club: 

Ronduit (12-14) 11-11, 25-10  19:30 

Connect (14-16) 04-10, 18-11  19:30 

JV (16+)   06-11, 20-11  20:00 

 

Meditatie kerkomroep: woensdag  20:00 

Emmauskring   09-11, 23-11  10:00 

Mannenvereniging 09-11, 23-11  20:00 


